KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
DR. DALIOS MARTISAUSKIENES
2021 METU VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. sausio

l2

d.

Nr. S-99

Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro vizijai, prioritetinems veikloms
kryptims bei tikslams pasiekti igyvendintas 2019-2021m. strateginis planas (patvirtintas Centro tarybos
2019 m. geguZes 28 d., protokolo Nr. 2).
Inicijuota ir sudaryta darbo grupe naujo Strateginio plano 2022-204 metams parengimui. Atlikta
stebesena, SWOT, PEST analize, suformuluoti veiklos prioritetai, tikslai, sudarytos veiklos programos
tikslq, uZdaviniq igyvendinimui. Numatytas igyvendinimo poveikis ar rezultatas, rodikliai ir stebesena.
(Strateginis planas patvifiintas Centro tarybos p osedyje 2022 m. sausio 24 d., protokolo Nr. KO - 1).

lgyvendinat Centro strategini ir metinius planus vadovautasi vidiniais Klaipedos Ernesto
Galvanausko profesinio mokymo centro vidaus kontroles sistemos ir jos formavimo politika ugdymo
kokybes, finansq, personalo ir kt. srityse procesais.
Mokymo centro strateginio plano (2019 -2021m.) ir metin6s veiklos plano igyvendinimo
kryptys, veiksmingumo kriterijai ir rodikliai
1, Kryptls - KokybiSkq mo$tmosi visq gtvenimq paslaugq leikimas ir req,ultat4 vertinimas,

UZdaviniq igyvendinimo vertinimo kriterijai
Priimtq mokiniq skaidius i pirminio profesinio

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2019 m.

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2020 m.

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2021 m.

444

572

547

6\1

859

894

6903

4928

5612

31

53

55

3302

1656

1813

3601

3212

3859

192

251

349

982

191

824

mokl,mo orogramas

Mokiniq skaidius piminio profesinio mokymo
proqramose
Tgstinio mokymo mokiniq skaidius (UT, darbdaviq
ir asmeninemis Zmoniu le5omis)
Priimtq mokiniq skaidius i pagrindinio ugdymo
orosramas (9- 10 klases)
Mokiniq, baigusiq formalias tgstinio profesinio

mokymo programas per metus, skaidius (be VB
finansuoiamu programu)
Mokiniq, baigusiq neformalias tgstinio profesinio
mokymo programas per metus, skaidius (be VB*
finansuoiamu Drogramu)
Baigusiq pilrninio profesinio rnokyrro progtamas
mokiniu skaidius (VB * linansuoiarras progtanras)
Suaugusiqjq Svietimo renginiq klausytojq skaidius

130

155

169

8,08

8,3 3

8,41

43,6

36,4

1t

Kompetencijq veftinimo vidurkis

8,64

8,65

8,75

Gimnazijos skyriaus mokiniq paZangumas (proc.)

Rq 5

90,1

Ir4okiniq. besirrrokaniiq lrameistrystes bLrdu. skaidius
per'2020 m. (pirminis ir tgstinis prolesinis nrokymas)
PaZangumo vidurkis (pirminis profesinis mokymas ir

simnaziia)

Mokiniq lankomumas piminio profesinio mokymo

s

programose (nepateisintq pamokq skaidius I

mokiniui)

Laikiusiq brandos egzaminus ir igijusiq vidurinl
iSsilavinin.ra (skaidius ir proc.)
Gimnazijos skyriaus mokiniq lankomumas (proc.)
l5laikiusiq egzarninus vairuoto.jq skyliuje (skaidius ir'
proc. nuo besirnokandiu rnokiniu skaidiar-rs)
Le5os mokymo priemonems isigyti (Eur) i5 Centro
uZdirbtq

1e5q

ir i5 VB+leSq

7

8,57

to

9,0

Ii

8,8,+

100

100

87,0

)

1934 (73 proc.)

447 (89 proc.)

341 (97 proc.)

Centro le5os 30 466,0 Eur.

Centro le5os 71 590,2 Eur.

Centro le5os 51 014,4 Eur.

VB leios

-

l3 073,0 Eur.
Paslaugq kokybes vertinimas (mokiniai mokytqsi dar

9

-

VB

-

VB le5os
18 662,9 Ew.

21 833,7 Eur.

6.0

87,0

69,1

7

43,0

t6

leSos

kart4 ir rekomenduotq kitiems), (proc.)
Pagalbos/paramos mokiniams teikimas (proc.) nuo
bendro Centro mokiniq skaidiaus
Mokymo paslaugq kokyb6s vefiinimas, atliekant
anketines mokiniq apklausas (proc.)
Mokymo paslaugq kokybes veftinimas, atliekant
anketines mokytoiq apklausas (proc.)

5

41 ,5

80,0

8

6,0

9,0

8

9,6

8

2. Kryptis - Pozilyvios patirties sklaida ir bendradarbiovinn rytsqt,nas.
Rezultatui:
Uidaviniq iglruendinimo vertinimo kriterijai
Organizuotq atvirq veiklq/pamokq skaidius

ir jq

Pasickti
rezultatai
(rodikliai)
2019 m.

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2020 m.

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)

26

31

32

213

88

101

24

54

19

?a1

251
(71,3 proc.)

4055

3210

261
(74.8 proc.)
2353

258

71

128

28

l5

9li

2021 m.

aptarimas, analizd

Organizuotq ir vykdytq veiklq su socialiais
partneriais skaidius
Pasira5ytq Bendradarbiavimo sutardiq su socialiais
parlneriais skaidius
lsidarbinimo skaidius pirminio profesinio mokymo
nroeramose (skaidius ir proc.)
Sektoriniame plaktinio mokymo cenh'e plaktinl
mokyn.ra atliko kitu mokyklt], imonirt klientai
Dall vavusitl kittl plof'esiniq trokykltl seklot irrittose
praklinio rnok\,nro centrllose nrokirtiq skaidiLrs
Pl oiektu dalyviu skaidius
AJnlini.lruoiaI rrl proiekt r1 skaii iu.
Administruojarnq ir jgyvendinamq projektq le5q
isisavinimas

6

10

2l 5 905,0 Eur,

1 599124,9

Eur.

11

156 786,12

Err.

3

3, Kryptis - Informacijos skaidos procesoi ivaizdiiui formuoti,
Rezultatai:
Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)

Pasickti
rezultatai
(rodikliai)

2020 m.
39

2021 m.

32
23

34

35

18

13

24 719.3 Eur.

Centro le5os -

Centro leSos 34 829,2 E:ur.

Pasiekti

rezultatai
(rodikliai)

Uidaviniq igyvendinimo vertinimo kriterijai

20.19 m.

nfbrrraciios skaitlos lerrginiLt skaidius
Mokyrro progran'ru vieiinirro lenginiu skaidius

35

l

Dalyvauta savanorystei e
VieSinimui skirlos leSos

19 192,2 Eur.
VB lesos 1 233,6 Eur.

51

-

VB lesos
201 1,0 Eur.

benrlruomends nari4 ugdymas siekiant tarpusavio pagalbos ir kompetencii4 plitotis
Rezultatai:
Pasiekti
Pasiekti
Pasiekti
rezultatai
rezultatai
rezultatai
Uidaviniq igyvendinimo vertinimo kriterijai
(rodikliai)
(rodikliai)
(rodikliai)
2020 m.
2021 m.
2019 m.
114
97
74
Kvalifi kaciia tobulinusiu darbuokriu skaidius
43 36
5525
4066
Kvalifi kacijos tobulinimo akademiniq valandq

4. Kryptis

-

skaidius
7

3

4

39

25

35

32

23
40

Pasi€kti
rezultatai
(rodikliai)
2019 m.

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)

Sertifikavimas
2017-01-28

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2020 m.
Sertilikato
galiojimo

PlieZiIra

pratgsitnas

2021-12-06

2019 m. gruodis

2020-01-21
Sertifikatas

Kvalifi kacijos tobulinimo renginiq bendruomenei
skaidius
Parengtu ir atnauiintu personalo dokumentq skaidius
Renginiq mokiniams, bendruomenei skaidius per
metus.

5, Kryptk - Kokybis vadlbos sislemos igtvendinimas
Rezultatai:

Uidaviniq iglvendinimo vertinimo kriterijai
Kokybes vadybos (lSO900l :2015) stebesen4

ir

akreditacijq

Igyvendinti kokybes vadybos sistemos EQUASS
reikalavimus ir atlikti sertifi kavimq

Idiegti ir igyvendinti veiksrningq ir efektyviq

Informacijos saugumo valdymo sistem4, bei j4

sertifikuoti

Sertifikavimas
2018- 01- 04
PrieZifira
2019 m. sruodis

2021

n.

Vykdyta

prieZiIra

galiojo iki
2020-01-04
Sertifikuota
pagal ISO
27001:2013
standarto

reikalavimus.
2021-07 -09

4

6. Kryptis - Centro infiastrukttitos modernizavimas ir palankios aplinkos kfirimas
Rezultatai:
Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2019 m,
Centro l65os

Uidaviniq igyvendinimo vertinimo kriterijai
Tuflo jsigijimas ( Eur.) i5 Cenr'o uzdirbtq leiq ir i5
VB* leiq, iSskylr-rs infbrnaciniq technoJogijq jrangq)

-

41 360,0 Eur.

VB leios

-

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2020 m.
Centro l65os 14 591,2 Etx
VB leSos 6 319,0 Eur.

15 840,0 Eur

Centro ldsos

Informaciniq technologijq isigijimas (Eur.) i5 Centro
uZdirbtq le5q ir i5 VB*leSq.

-

VB

leSos

infrastrukt[rai gerinti, remontui (Eur.) i5
Centro uzdirbrq lesq ir is VB*lesq.

Centro

LeSos

* VB

-

165os

-

1 892,5 Eur.

VB le5os -

-

20 076,1 Eur.

2 067,0 Eur.

-

201 524,0 Elur.

VB leios 77 179.0Elur.
1 002 7 66,3 Eur.

Centlo uzdirbtos paiarnos (Eur.) per rnetus

Centro le5os

38 465,0 Eur.

Centro leSos 93 490,8 Eur.
VB leios 59 718.6 Eur.
712 455,5 Eur.
I

Pasiekti
rezultatai
(rodikliai)
2021 m.
Centro le5os 56 091,8 Eur.

VB

leSos

10 625,9 Eur.

Centro lesos 35 324,1 Ew.
VB leios13 432,6 Etx.
Centro le5os 128 788,8 Eur.

VB le5os85 980.98 Eur.
1 107 771,1 Ev.

valstybes lesos

II SKYRIUS
2021 METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR

l.

lt

sll

Metq
uZduotys

(toliau

-

veiklos rezultatai
llezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

Siektini
rezultatai

Yadovaujantis
Ycrtinama, ar
nustatytos uZduotys

ir

Individualiq pokalbiq
su mokiniais

uZduotys)

RODIKLIAI

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

ivykdytos)

l.

Parengti

lndividualiq

naudojami

ugdymo
planq
specialiqjq
ugdymosi

poreikiq

lndividualu
s

ugdylo

planai,

skirti

mokiniams

specialiqjq
ugdymosi

rengimas.

poreikiq
turintiems
mokiniams.

organizavimas,
asmeniniq ir bendrq

tikslq aptarimas.

Vireir], floristtl, vie5budiq darbuotojq mokymo
programq grupiq vadovai organizavo 50 individualiq
susitikimq su vadovaujamq grupiq mokiniais. Pokalbiq
metu kiekvienas mokinys iSsake savo asmeninius norus.

tikslus bei kartu su grupds vadovu aptard bendrus
nosi tikslus.
Analizuojant asrneninius tikslus 32 (64%) n.rokiniai
nurod€, kad nori jgyti profesij4 il naujq Liniq, 6 (12%)
mokiniai nurodd, jog jiems svarbu susirasti draugq, 4
(8%) mokiniai nori susirasti darb4, 3 (6%) rnokiniai, kad
jiems svarbu iSmokti gaminti valgyi, 3 (6%) mokiniai
nori veiklos ir nesedeti namuose, I (2%) mokinys nori
pateisinti tevq liikesdius, todel mokosi n 1 Q%)
mokinys noretq iSmokti savatankiSkai gyventi ir
tvarkytis buityje.
Visi mokiniai nurod€, kad jq bendras tikslas ieyti
specialybq, rasti darbq, lankyti pamokas, mokytis.
Tvrimo data 2021 n.r. gruodZio 8-15 d. (Mokytoil]
mok).T

metodinds grupes posedZio protokolas 2021-12-21 Nr.

MMG- 10).
Pagalbos mokiniui

ir

profesijos mokytojq

inicijavimas del
ivertinto mokiniq
galiq ir mokymosi

69

mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi

poreikiq sudaryti individuahs ugdymo planai (lUP) ir

jie pildomi, analizuojama ir esant butinybei

koreguojarni mokytojq, Svietimo pagalbos specialistq,
kineziterapeuto, ergoterapeuto, fi ksuojami tarpiniai jq

pasiekimq gerinimo
bei i5vadq pateikimo
(Pildomas
Direktoriaus isakymu
patvirtintas
Individualaus
ugdymo planas
(toliau - IUP).

rezultatai, jverlinant mokiniq galias, sunkumus,
asmeninius pasiekimus, stebint mokinius pamokq,
renginiq, laisvalaikio rnetu. (Cenffo direktoriaus

Tarpiniq rezultatq

Pusmediui pasibaigus IUP perZi0rimi, papildomi, taip
pat aptariami skyriaus metodines grupes posedZiuose.
Tevq susirinkimq metu pristatomi apibendrinti
rezultatai. (Mokytojq metodines grupes posedZio
protokolai 2021-02-26 Nr. MMG- 2; 2021 -06-22 Nr.
MMG- 6; 2021-10-25 Nr. MMG- 8; 2021-12-07 Nr.
MMG- 9, 2021-12-21Nr. MMG- 10).
Mokslo metams pasibaigus grupiq vadovai organizavo
mokiniams IUP aptarim4. Aptare pasiektus
pateike
rezultatus, iSkilusius sunkumus
rekomendacijas d€l sunkumq Salinimo.

pusmediui pasibaigus
perZifirejimas, pagal
poreiki planq
koregavimas.

Mokslo metams
pasibaigus pasiektq

rezultatq aptarimo

inicijavimas (grupes
vadovas su mokiniu)

ir iSkilusiq
sunkumq/rekomenda

cijq mokiniui
pateikimas.

jsakymas 2020-09-01 d. Nr. V- 281( 1.3).

49

ir

Apibendrintus rezultatus aptare Sveikatos prieZifiros
paslaugq ir reabilitacijos skyriaus Metodines grupes

posedyje, 2021-06-22 protokolas, Nr. MMG- 6
dalyvaujant Svietimo pagalbos specialistams, kurie
inicijavo konsullacijas mokiniams. patiriantierns
mokymosi, elgesio, emociniq, socialiniq ig[dZiq
sunkumq.
Sunkesni atvejai aptarti Vaiko gerovds posedyje. (Vaiko
geroves komisijos posedZio protokolas 2021-01-19 VG1).

1.2.

ApSiltintas

Mokymo

bendrabudi
o pastatas
i5 lauko
puses. Bus

centro
bendrabudio
pastato

iSoriniq
sienq ir'

cokoliq
ap5iltinimas
iS

VIPA

leSq

(Baltijos pr.
18,

Klaipeda).

uZtikrinta
pastato

infrastruktI
ros atitiktis
higienos
normq
reikalavima
ms bei

Inicijavimas ir
reikalingq
dokumentq
parengimas VIPA
agent[rai del
paskolos suteikimo
bendrabudio sienq ir

cokoliq ap5iltinimui.

Mokymo centras pritarus LR Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijai parenge parai5kq VIPA agenturai del
paskolos suteikimo bendrabudio sienq ir cokoliq
apSiltinimui.

2020-03-26,

Nr. V-446 SMSM

lsakymas Del
profesinio
mokyklq
ir
valstybiniq
valstybiniq aukStqjq
paskolq
paskolq
i5emimo
sutardiq
ir
mokymo istaigq
limitq 2020 metams skyrimo.
2020-06-03 pateikta paraiSka per DMS sistemq,
suteiktas paraiSkos kodas 04.3. I -VIPA-T- I I 3-02-0020.
2021-03-09, Nr. V-377 SMSM isakymas Del
valstybiniq auk5tqiq mokyklq ir valstybiniq plofesinio
mokymo jstaigq paskolq sutardiq ir paskolq i3emimo
limitu 2021 metams skyrimo.

2021-06-15 Vipai pateikta Paskolos paraiSka su priedais
papildornai paskolai gauti.
2OZl-07 -05 SMSM isakymas V-1 234 Del Svietimo,
rrokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 9 d. lsakymo

pasiekta ne
mazesne

kaip C
pastato

Nr. V-377 ,,Del valstybiniq

energinio
naudingum

auk5tqjq mokyklq ir

valstybiniq profesinio mokymo istaigq paskolq sutardiq
ir paskolq i5emimo limitq 2021 metams skyrimo"

o klase.

pakeitimo.
2021-07 -26 SMSM rastas Nr. SR-3184 ,,Del prasymo

pritarti".
Sutardiq sudarymas

Sudarytos sutartys su VIPA agent[ra:

su VIPA del paskirtq

surnq jteisinimo

2020-08-20, Centrines valdZios vie5ojo pastato, esandio
adresu Baltijos pr. 18, Klaipdda atnaujinimo didinant
energijos vartojimo efektyvum4 paskolos sutartis Nr.
42 I CYV P -P 124 (7 99 59,9 6 eurai);

ir

leidimo naudotis
ldSomis.

2020-08-20, i5 Europos sqjungos strukt[riniq fondq lesq
bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1-VIPA-T-l l3-

02-0020 ,,Bendrabudio adresu Baltijos pr. l8
modemizacija" sutaltis Nr. 04.3.1-VIPA-T- 1 13-020020 (18 657 3,24

e.ur

ai);

2021-09-15, Pastato, esandio Baltijos pr. 18,
Klaipedoje, atnaujinimo (modernizavimo) paskolos
Paskolos grqZinimo

grafiko sudarytlas.

Vielqjq pirkimq
organizavimas del
Rangovo parinkimo.

sutartis Nr. VL-P001O/SR-142/2021 (150000 eurai).
Sutafies Centrines valdZios vie5ojo pastato, esandio
adresu Baltijos pr. 18, Klaipeda atnaujinimo didinant

energijos vartojimo efektyvumq paskolos 2020-08-20
Nr. 42/CVVP-P124 graZinimo grafikas sudarytas 202008-20 d. ir pradetos moketi pahlkanos.
Mokymo centrui paskelbus vie5qji Rangos konkurs4
ap5iltinirro darbams, buvo gauti pasifllymai, kurie
Zenkliai virSijo Mokymo centro turimas leSas. Mokymo

centras siekdamas spardiai i5sprgsti susidariusi4
situacij4, inicijavo naujos paskolos sutarties pasira5ym4
su VIPA. Pasirasyta Pastato, esandio Baltijos pr. 18,

Statybos darbq

organizavimas

ir

kontroliavirras.
Bendrabudio pastato
i5 lauko puses
ap5iltinimas.

Klaipedoje, atnaujinimo (modernizavimo) paskolos
sutartis, 2021-09-15, Nr. VL-P0010/SR-14212021.
2021-08-25 jforminus visus dokumentus (po vie5qiq
pirkimq organizavimo) buvo pasira5yta Statybos
rangos sutafiis Nr. SR-130/2021, bendrabutis baigiarnas

apSiltinti.
Parengta Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio

ir

I .3.

Kuriama

Parengtas

Antikorupci

antikorupci
nd aplinka

patvirtintas
mokyklos korupcijos
prevencijos veiksmq

moklmo centro prevencijos programa ir korupcijos
prevencijos priemoniq planas. Dokumentai patvirtinti

planas,
i plan4 itlauktos

Nr. V-523. I planq itrauktos Svietimo, mokslo ir
spofio ministerijos 2020-2023 metq kolupcijos
plevencijos programos igyvendinimo priemoniq plano
priemonds, skirtos ministerijos pavaldZiorr.rs istaigoms.
Patviftinta korupciios plevenciios darbo grupe.

nes

aplinkos

ir

ir

atsparumo

mikroklima

korupcijai
mokykloje

tas.

stiprinimas.

Svietimo, mokslo

ir

sporto ministerijos

2020-2023 metv

Centro direktoriaus 2020 m. gruodZio

3l

d. isakymu

korupcijos
prevencij os

plogramos

jgyvendinimo
priemoniq plano
priemonds, skirtos
mini sterij os
pavaldZioms

istaisoms.
Vykdomas mokyklos
ilgalaikis korupcijos
prevencijos
priemoniq

igyvendinimo planas.

Ivertinta situacija maZos vertes pirkimuose. Vertinimo
metu korupcijos rizikos veiksniq nenustatyta.
Duomenys apie maZos veftes vieiqiq pirkimq
vykdym4 2020 metais i5siqsti Lietuvos Respublikos
Svietimo, nrokslo ir spofto ministerijai. (2021-06-21
siundiamas ra5tas Nr. S-510).
Veiklos srities vertinimo apra5ymas skelbiamas
interneto svetaines skyriuje
ht (ps: www.r-tprnc.l t korupci ios-prevencija
Visi dokumentai skelbiami Centro interneto svetaines

skyriuje Korupcijos prevencija.
https://www. epmc.ltlkorupci-ios-prevencij a/.
Korupcijos prevencijos priemoniq planas vykdomas.
Intemetineje svetaineje vie5inan.ra informacija apie
skelbiamus konkursus i konkursines pareigas. Vie5ai
skelbiama informacija apie darbuotojq darbo
uZmokesdio vidurkius. Centro bendruomend
informuojama apie centre vykdom4 Korupcijos
prevencijos programq.
Per 2021 m. organizuoti mokynai bendruomenei: 2021
m. geguZes men. ,,Tamybine etika ir interesq konfliktq
valdymas bei korupcijos prevencija organizacijoje" ir
2021 m. gruodZio men. ,,Antikorupcinio s4moringumo
stiprinimas: Etikos it' elgesio kodekso vertybiq
itvirtinimas".

I .4.

lgyvendina

Veiksmingo

ma Vidaus

Atsakingq asmenq uZ
vidaus kontroles

sir

kontroles

sistemos tobulinim4

pakankamo
s vidaus
kontroles

sistema.

ir lgyvendinimq

sistemos

mechanizm
q

suformavim
as

ir

igyvendini
mas.

Anti korupcinio ugdymo programa integruojama i
etikos, pilietiSkumo pagrindq pamokas. Minint
tarptauting antikorupcijos dien4 I kurso moksleiviai
dalyvavo specialiqj q tyrimq tarnybos moksleiviq
konkurse,,Skaidrum4 kuriame kartu".
Igyvendinim4 atlieka2020 m.lapkridio 24 d. isakymu
Nr. V-41 I patvil'tinti "Del vidaus kontroles
veiksmingumo ir pakankamumo uZtikrinimo"
patvifi inti darbuotojai.

numat),mas.

Parengti vidaus

Pagindinis dokumentas reglamentuojantis vidaus

kontrolds sistemos
mechanizm4
reglamenhrojantys
dokumentai.

kontrolds sistemos mechanizmq yra 2021 m. geguZes
25 d. direktoriaus isakymu Nr. V-273 patvirtinta
Klaipedos Ernesto Galvanausko plofesinio mokytno
centro vidaus kontroles sistema irjos formavimo
politika. Vidaus kontroles sistemq sudaro: Veiklos
procesq vadovas, Rizikos valdymo ir kontl'oles
proced[ru vadovas, Finansq kontroles taisykles, kurios

tviftinamos atskiru direktoriaus lsakymu. Centro
direktoliaus isakymq, nustatytq vidaus taisykliq,
instrukcijq ir kitq vidaus kontroles sistemos
dokumentq s4ra5as. Taip pat 2020 m. liepos 1 d.
direktoriaus patviftintas lsakymas Nr. V-21 5 ,,Del
vidaus kontrolds pakankamumo ir veiksmingumo

uZtikrinimo".
Vidaus kontroles sistema ir jos fomavimo politika
patvifiinta ir veikianti, periodiSkai yra atsiskaitoma uZ
kontrolds procesq stebdsen4.

Patvirtinta ir
veikianti vidaus
kontrol6s sistemos

politika.

Mobilu

Mokymo centro sudaryta darbo grupe parenge paraiSk4
ir dalyravo konkurse ,,Erasmus *" akreditacijai gauti.
2020 m. rugpjtdio 4 d. isakymas Del darbo grupes

Suteikta

Darbo grupes

,,Erasmus

inicijavimas

pagal

akreditacija

sudarymas d6l
paraiSkos pildymo

,,Erasmus

+" kokybes

, kuri
patvirtins,

standaftq

kad

pldtojimas.

institucija
yra

parengimas

parengusi

akreditaciiai.

kokybiSkq

,.Erasmus

mobilumo
veiklq
ilgalaikg
jgyvendini
mo vizij4,
kuri yra

akreditacljos
profesinio mokynro

,,ERASMUS' akeditacijos suteikimo ir igrvendinimo.
"ERASMUS" akeditacijos Nr. 2020- I -LT0 I -KAl 20-

srityj e suteikimas.

VET-094788, akreditacijos galiojimas iki 2027 m.
gruodZio 3l d.

1.5.

mo
projektq

,,Erasmus

ir

sudarymo Nr. V-242.

+"

akeditacijai gauti.
2020-10-29 pateikta paraiSka akreditacij ai.
ParaiSkos

+"

2021 m. vasario menesi pasira5ytas susitarimas del

organizacij
os

strategines

pletros
dalis.

i5 dalies ddl numa

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet irykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svaliq istaigos veiklos rezultatams)

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

Uiduotys / veiklos
3.1 .

Didejantis mokiniq, besimokandiq

parneistrystes b[du, skaidius.
3.2. Gerejantis pirminio profesinio

2019111.

2018

- 130; 2020 m. - 155; 2021 rr. -

m.

8,42; 2019

m.

169

8,64;2020 m.- 8,65; 2021 m.-8,75

mokymo kompetencijq verlinimo
vidurkis.
3.3. Interneto svetaindje sukuftas
skyrius PlaneSejq apsauga.

Interneto svetaines Prane5djq apsaugos skyriuje skelbiama kaip
teikiama informacija apie paZeidirnus, atitinkandius Lietuvos
Respublikos pranesejq apsaugos istatyme nustatytus poZymius.
Nurodoma: kokie asmenys gali teikti informaciia apie

pazeidimus, kokia forma ir kokiais bfidais teikiama informacija
apie paZeidimq, del kokiq paZeidimq gali bfiti teikiama
informacija. Nurodomas elektroninio pa5to adresas informacijos

teikimui.
3.4. Kompiuterinds programos ldiegimas
tvarkara5diu rengimui.
3.5. Didejantis profesines reabilitacijos
dalvviu skai6ius
3.6. UZtikrinamas tinkamas Mokymo
centre idiegtos kokybes vadybos
sistemos valdvmas.
3.7. ldiegta ir igyvendinama
Informacijos saugumo valdymo sistema,
bei

ji

sertifikuota.

3.8. Korrpetencijtl fgytq darbo veiklos ar
saviSvielos budu jskaitymas.
3.9. UZdirbta daugiau l€Sq nei 2020
metais

Pamokq tvarkarasdiq rengimas ir talpinimas centro svetaindje
naudoiant kompiuterine tvarkara5diu programa.
2018 m. - 46; 2019 m- 45 2020 m- 15,2021 m. - 54

Kokybes vadybos sistemos atitikties jvertinimas pagal ISO
9001 :2015 standarto reikalavimus ir sertifikato, isduoto 2020 0l
27. salioiimo pratesimas.
Parengti Informacijos saugumo valdymo sistemq

reglamentuoiantys dokumentai.
lgyvendinta intcgruota j bendrq Mokymo ccntro valdyrril
I n L'rrni,ruiios saugunro valdyrllo sislelna.
Sertifikuota Infomacijos saugumo valdymo sistema pagal ISO
2'1 001:.2013 standarlo reikalavimus.
2021 m. dalyvavo ir buvo suteikta kvalifikacijal90 asrneniui.
2020 m. uZdirbta le5q -712 455,00 Ew.; 2021 m. uZdirbta le5q

I

107

buvo) ir rezu ltata
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis Yertinama, ar
nustaWtos uZduotvs ivykdytos)

usiu metu veiklos uidu

4.

Uiduotys

Siektini rezultatai

i

Pasiekti
rezultatai ir jq
rodikliai

4.t

III

SKYRIUS

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

5.

-

777,l Enr.

Geb6jimq atlikti pareigyb6s apraSyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pi ldoma, aptariant ataskait4)

Vertinimo kiterijai

PaZymimas atitinkamas

langelis:
nepatenkinamai;
2 patenkinamai;

1

-

- gerai;
gerai
labai
Il
2a
3

4

5.1. lnlbnlracijos ir situacijos valdymas atliekant lirnkcijas
5.2. IStekliu (ZrnoaiSkuiu. laiko il rr.raterialirtiu) paskilstymas
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvurr.ras
5.4. Zini\, gebejimq ir igudZiq panaudojirras, atliekant funkcijas
rezultatu
5.5. Bendras jvertinirras (paZytrinras vidurkis)

1r
1r

ir

siekiant

7l

1r

2a
2a

3r
3r
3r

4X
4X
4X

1!

2r:

Jtr

4X

1a
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IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS
lmas

uZduotis

fCZU

6.

PaZymimas atitinkamas

Uiduoiiq ivykdymo apralymas

langelis
Labai gcrai X

ivykdytos ir virSiio kai kuriuos sutafius veftinimo rodiklius
6.2. UZduotys i5 esmes jvykdytos pagal sutartus veftinimo rodiklius
6.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
6,4. LJZduotys neivykdytos pagal sutaftus veftinimo rodiklius
6.1 . UZduotys

Gerai

E

Patenkiralrai

n

Nepatenkinamai

E

ir nauda

1.1.

V SKYRIUS
2022 l4iF]TV

VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. 2022 men4 uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

2022 m. uiduotys

Siektini rezultatai

Rczultatq vertinimo

Pasiekti rezultatai ir'

rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

jq rodikliai

iYyl(dytos)

Didinti vie5qjq
pirkimq skaidrumq
ir efektyvumq.
8. 1.

1. Uztikrinama, kad per

Centring perkandiqjq
organizacijq (CPO LT)

vykdorri privalon.ri
vykdyti vieSieji
pirkimai.

I

. lvykdyta 100 ploc.

lvykdyti visi pagal
VPI nuostatas bitini
vykdyti per CPO LT
vieSiej i pirkimai.
1.

Neperkant per CPO

LT istaigoje priimti
motyvuoti sprendimai
neatlikti pirkimo per
CPO LT nurodanl:
konkredias technines

specifikacijas, kuriq
neatitinka CPO LT

elektroniniq katalogr;
moduliuose esandios
prek€s, paslaugos

ir

darbai; duomenis,
leidZiandius ivertinti,
kad prekes, paslaugas
ir darbus istaiga pati

gali isigyti
efektyvesniu bldu
racionaliai naudodama

1,L

tam skiftas le5as; tai
patvirtinantys
dokumentai paskelbti
istaigos tinklalapyje ir
.iie saugomi kartu su
kitais pirkimo
dokumentais.
2. Per CPO LT rykdomi

ir vieSieji pirkimai, kurie
nera privalomi vykdyti
per CPO LT.

2. lvykdyta 20 proc.
daugiau, negu per 2021 m.

2. Ne maZiau, kaip 20
proc. padidintas

procentas ivykdytq per

CPO LT vie5qjq

pirkimq, kurie pagal
VPI nuostatas nera
privalomi vykdyi per
CPO LT, lyginant su
2021 m.
3. Paskelbta visa

3. lvykdyta 100 proc.

privaloma vieSinti

informacija apie

3. Paskelbti visi pagal
VPI nuostatas
privalomq vieSinti

pirkimus laimejusiq

lvykdytus vieSuosius
pirkimus.

tiekejq pasiulymai
ra5tu bei ZodZiu

ir

sudarytos sutartys su

jais.

4. lstaiga Vie5qjq

4. Daugiau kaip 50 proc.

4. Vykdomi VPI

pirkimq tarnybos
skelbiamoje pirkimq
vykdytojq Svieslenteje

skelbiamq rodykliq

reikalavimai, VPI

vertinami ,,gerai".

nustat)4a tvarka
teikiama savalaikd

vertinama ,,gerai".

ir

teisinga informacija
apie jstaigos vykdytus
vieSuosius pirkimus,

kuri korektiSkai leidZia
VieSqjq pirkimq
tarnybai ivertinti
istaigq pagal jos
stebimus vieSqjq

pirkimq rodiklius,
vieSai skelbiamus

pirkimq vykdytojq
Svieslenteje.
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8.2. Didinti

1. Patvirtintas

mokiniq,

komunikacijos planas,
numatantis budus ir

besimokandiq pagal
profesinio mokyn.ro
programq modulius
(eksperimento
tvarka
igyvendinamas
profesinio mokyno
programas) dalj nuo

visq istaigos

mokiniq.

l. Komunikacijos plano
priemonds ivykdytos 100
proc.

lvykdytos suplanuotos
priemones.

priemones informuoti
tikslines gmpes apie
galimybes rinktis
modulius - I vnt.
2. Informuotos tikslinds
grupes (tevai, mokiniai,

2. Infonnuota 100 proc.
tiksliniq grupiq asmenq.

mokyklos) skirtingais
informavimo bfidais ir

Planuotos tikslines
grupds (x asmenq
skaidius) 100 proc.

Informuota 90 proc.
tikslines grupes
asmenq (x-y, kur y -

priemonemis Zinutes,
susitikimai, info vietos
laikraStyje).

dalyvavg).
Panaudoti

informavimo b[dai.
Gauta reali

informavimo nauda
istaigai.
3. Lyginant su 2021 m.,
l0 proc. padidejo

3. Ivykdyta 100 proc.

n+l0 proc.

pasirinkusiq profesinio
mokymo programq
modulius.

l. Lyginant

su 2021 m.,

L lvykdyta

100 proc.

x proc. padidejo
pameistriq dalis.
2. Lyginant su 2021 m.,

(n

2021
m. rnokiniai, kurie
mokesi pagal modulj).

mokiniq dalis,

8.3. Skatinti
pameistrystg ir
gerintijos kokybg.

Padidejg l0 proc.-

Padidejg 2 proc.

-

n+2 proc. (n -2021 m.
mokgsi pameistriai).
2. lvykdyta 100 proc.

x proc. padidejo jmoniq
meistrq vykdomq

Padidejg 2 proc.

-

n+2 proc. (n -2021 m.
imoniq meistrq

praktiniq uZsiemimq

vykdyti praktiniai

imoneie kiekis.

uZsiemimai jmoneje).

pameistrystes pletr4,

1. Paskirtas asmuo,
atsakingas uZ darbo
rinkos analizg bei

skaidius.

teikiamq mokymo

3. Didinan.ras istaigos

3. lgyvendintos daugiau

iniciatyvq, skatinandiq

kaip 3 istaigos iniciatyvos.

paslaugq tikslini

vieSinim4 ir'
pardavimq.
2. Pritraukti nauji

darbdaviai.
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3. Surengtos
pameistrystes

skatinimo
konferencijos regione

ir panaSiai.

l.

tobulinimo

Sukurla galimybe
profesijos mokytojams
tobulinti turimas
kompetencijas bei lgyti

galimybes.

naujas.

8.4. Pletoti

profesijos mokytojq
kompetencijq

Atnaujinta istaigos
profesijos mokytoj tl
1.

profesini q kompetencij q

tobulinimo, mentorystes
pradedantiems profesijos
mokytojams ir profesijos
mokytojq pritraukimo i
istaigq programa - 1vnt.

l.

Pasiteisino istaigos
profesijos mokytojq
profesiniq
kompetencijq

tobulinimo,
mentorystes
pradedantiems
profesij os

mokytojams ir
profesijos mokytojq

pritaukimo i istaig4
programa ir pan.

2. Atnaujinta profesijos

mokytojq komanda istaigoje dirba 2022 m.
priimtas profesijos

2. Taikomi profesijos
mokytojo paie5kos ir

pakvietimo b[dai ir
pan.

mokyojas.

i

3. Ne maZiau nei x proc.
profesijos mokytojq 2022
m. tobulinosi kvalifi kacij4
atitinkamos srities

3. lmoneje

lm onej e/organ izacij oj e/
[kyj e.

lstaigoje vykdomi
kvalifikacijos
tobulinimo renginiai

organizacijoje susitarta
d€l kvalifikacijos
tobulinimo renginiq.

socialiniams
partneriams.

8.5. [gyvendinti

Atlikti reorganizavimo

lvykdytas istaigos

Valstybiniq
profesinio mokymo

veiksmus ir proceduras:
prie Klaipddos Ernesto
Galvanausko profesinio

reorganizavimas.

istaigq, kuriose
Svietimo, mokslo ir
sporlo ministerija
igyvendina
savininko

(dalininko) teises ir
pareigas, steigimo,

reorganizavimo,

mokyro centro
prijungiant VieSql4
istaig4 Kretingos
technologijos ir verslo
mokyklq.

Atlikta

L4

likvidavirno,
pertvarkyr.ro

ir

struktUros

pertvarkos 2022
metq plan4.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo jstaigos vadovu)

9.1.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PACRINDIMAS IR SIOLYMAI
10. lvertinimas, io pagrindimas ir siulymai: Mokymo centro taryba (savivaldos instituciia) sihlo
vatlovo ataskaitiniq mctq vcik los ataskaitE vertinti labai gerai. Vadovas ivykde uZduotis ir kai kurie
sutarti ir verlinimo rodikliai vi
ivykdyta veiklq, kurios nebuvo planuotos ar nustatytos.
Centro tarybos pirmininke
(mokykloje

urokyklos tarybos
istaigoje
igaliotas asnluo, Svietimo
asmuo /
savivaldos institucijos
asmuo)
darbuotojq atstovavimil

-

2022- 02- 02

Danguole Kisieliene

(data)

(vardas ir pavard€)

[vertinimas, jo pagrindimas ir sillymai: Ataskaita ivertinta labai gerai, nes centro vadove ivykde
visas uZduotis ir kai kurie sutarti vertinimo rodikliai vir5yti, gebejimai atlikti pareigybes apra5yme
11.

nustatytas funkcijas vertinami labai gerai.

Svietimo, mokslo ir spofto viceministrg
(Bvietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos

AgneKudarauskiene 2022-03-21
(vardas ir

pavarde)

(data)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos iveftinirras: Labai gcrai.

aqze-rfq*a7a
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavardd)

(

data)

dutz -p3-aP

